
Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2020/2021. година

ТЕСТ

ГЕОГРАФИЈА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД УЧЕНИКА 

СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

УПУТСТВО ЗА РАД

• Тест који треба да решиш има 12 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
• Сваки задатак вреди 20 поена. 
• Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати. 
• У квадрат који се налази са десне стране задатка немој ништа уписивати, то је простор
• у који се уписује број бодова.
• На овој и последњој страни немој ништа уписивати.
• Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш 

графитну оловку и гумицу.
• Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који 

су прецртавани. 
• Ако завршиш раније, предај тест и тихо изађи.

Желимо ти много успеха на пријемном испиту!

* Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати без претходне сагласности 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Шифра ученика:

Укупан број бодова:
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1. А) На графичком приказу територија државе Чиле се налази на дневној полулопти / ноћној 
полулопти.
Подвуци тачан одговор.

Б) Заокружи слово испред тачног одговора.  
Када се Земља на свом путу око Сунца налази у положају који је приказан, у северној 
поларној области траје: 
а) поларни дан;
б) пролећна равнодневица;
в) поларна ноћ;
г) јесења равнодневица.

2. А) Уколико путујеш возом из Северне Македоније за Београд, кроз коју ћеш клисуру да 
прођеш?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Грделичку клисуру
б) Сићеваћку клисуру
в) Голубачку клисуру
г) Овчарско-кабларску клисуру

Б) Која река је издубила ову клисуру? 

Одговор: ____________________________
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3. А) На географском приказу Северне Америке словима су означени речни токови који 
припадају различитим сливовима. Повежи речни ток са припадајућим сливом уписивањем 
одговарајућег слова на празне црте.

1. ______ Слив Тихог океана

2. ______ Слив Атлантског океана

3. ______ Слив Северног леденог океана

Б) Допуни реченицу.
Река Рио Гранде, означена словом к, у једном делу свог тока представља природну границу 
између држава: ___________________ и ___________________.

4. А) Наведена су имена општина у Србији које су препознатљиве по пољопривредној 
производњи. У којој општини се може пронаћи највише засада винове лозе?

Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Апатин
б) Пирот
в) Чачак
г) Вршац
д) Нови Пазар

Б) Подвуци тип земљишта на коме најбоље успева винова лоза. 
алувијално земљиште / песковито земљиште
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5. А) У који од понуђених градова би требало да се преселиш уколико желиш да живиш у граду 
у коме су лета сува и топла а зиме благе и кишовите?

Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Барселона
б) Мајами
в) Хургада
г) Лондон

Б) Који тип климе је описан? 
Одговор: ______________________________

6. Наведени су староседеоци ваневропских континената. Повежи наведене народе у левој 
колони с матичном државом уписивањем одговарајућег слова на празне црте. 

1. ____ Маори   а) Јужноафричка Република

2. ____ Пигмеји  б) Алжир

3. ____ Абориџини  в) Нови Зеланд

4. ____ Копти   г) Египат

5. ____ Бербери  д) Аустралија

     ђ) Филипини

     е) Конго

7. А) Заокружи слова испред тачних одговора. 
Антропогене туристичке вредности које чине основу развоја туризма су:
а) манифестације
б) језера
в) манастири
г) тврђаве
д) етно-села
ђ) клисуре и кањони

Б) Доминантан сектор привреде у регији у којој је већина активног становништва запослена 
у туризму и угоститељству је секундарни сектор / терцијарни сектор.

Подвуци тачан одговор.
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8. А) Који од наведених фактора утиче на појаву пустиња у приобалним областима  југозападне 
Африке?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) тектонски раседи
б) сезонске падавине
в) хладне морске струје
г) подводне ерупције
д) топле морске струје

Б) Пустиње заузимају велики део Земљине површине. Напиши назив највеће континенталне 
пустиње у Евроазији.
Одговор: ___________________

9. Процени тачност тврдњи које се односе на структуру становништва у Србији.

Заокружи слово Т уколико је тврдња тачна или слово Н уколико је тврдња нетачна.

Тврдња Тачно Нетачно

1. Банат насељава најмлађе становништво у Србији. Т Н

2. Ислам је доминантна религија становништва Источне Србије. Т Н

3. У образовној структури наше земље преовлађује становништво са 
    основним и средњим образовањем. Т Н

4. Стални пад броја запослених карактеристичан је за примарни  
    сектор. Т Н

5. Већинско становништво у општини Димитровград чине Мађари. Т Н

10. У левој колони су наведени пољопривредни производи а у десној регије Европе које каракте-
рише њихова производња. Повежи пољопривредне производе с регијама уписивањем одго-
варајућег слова на празне црте.

1. ____ маслине  a) Регион Бордо

2. ____ кукуруз   б) Албанско приморје

3. ____ винова лоза  в) Панонска низија

4. ____ ружино уље  г) Рурски басен

     д) јужни обронци Балканских планина у Бугарској



11. А) Алпинисти из Јерменије су освојили врх Елбрус. Приликом пењања фотографисали 
су бројне биљне и животињске врсте једног од највећих резервата биосфере на простору 
Евроазије. На којој планини су алпинисти забележили поменуте фотографије?
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Загрос
б) Каракорум
в) Харц
г) Кавказ
д) Алтај

Б) Подвуци тачан одговор.
Држава Јерменија се простире између Каспијског језера и Мраморног мора / Црног мора 
и Каспијског језера.

12. Наведени су европски народи. На линије поред њиховог имена напиши којој језичкој групи 
народа припадају.

а) Украјинци - ___________________

б) Немци - ___________________

в) Мађари - ___________________

г) Италијани - ___________________

д) Словаци - ___________________



Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну! 

Комисија:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа

Место

Презиме и име ученика


